
In dit nummer:o.a. 
• Van de redactie 
• Afdelings~ 

programma 
• Begraven Nieuw 

Beerta 
• Geslacht 

Scheltens 
• Onbekende 

bronnen · 
• Stamreeks Boer 
• Stamreeks Antje 

van der Laan 
• Genealogisch 

voorstellen 
• Kwartierstaat 

Kema 
• Boeken-rubriek 
• Vragen en 

antwoorden 
• en nog veel meer 

HuppelDePup 
Mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord
Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging 

Jaargang 2 Nummer 1 Januari 1995 

ISSN-nummer: 1380-7277 





Van de redactie 

Allereerst: 
Alle leden van de NGV afdeling Groningen en Noord-Drenthe 
en alle andere lezers: een goed en voorspoedig 1995 
toegewenst ! 

Ons afdelingsblad is haar 2e jaar ingegaan en u ziet, in een andere kleur 
omslag gestoken en van een nieuw plaatje voorzien. 

De redactie heeft zich voor dit jaar voorgenomen een aantal regels op te 
stellen, waarmee de inzender in spe uit de voeten kan. Vaak zijn er grote 
verschillen in interpretatie van wat in een inzending hoort te staan. Omdat 
we continu met de beschikbare ruimte moeten woekeren, zijn goede 
afspraken onontbeerlijk. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
Natuurlijk blijft gelden dat een leuk en interessant blad niet zonder de 
bijdragen van u - de leden - kan bestaan. We hopen met uw hulp en bijdragen 
weer tal van interessante artikelen, familiegegevens en mededelingen voor 
allen aan het papier te kunnen toevertrouwen. Blijf dus uw bijdragen sturen! 

De naam voor ons afdelingsblad is de laatste tijd vaak onderwerp van 
gesprek geweest (m.n. bij het afdelingsbestuur en de redactieleden). Onze 
oproep ons mede te delen wat u van de voorgestelde namen vond, heeft vele 
reacties opgeleverd. Vooral reacties met nog meer nieuwe voorstellen. 
Hoewel wij uiteraard iedereen bedanken voor het inzenden, moeten we 
concluderen dat de meningen zeer verdeeld waren en dat geen van de namen 
'je-van-het' was. Wel is besloten één van de inzenders in de volgende 
Algemene Ledenvergadering een kleine attentie te geven. 

We blijven dus doorgaan met de bestaande 'tijdelijke' naam. Reden hiervoor 
was dat blijkbaar geen van de aangemelde namen echt pakkend genoeg was 
en dat de naam HuppelDePup toch gemakkelijk te onthouden is. We hopen 
ook te blijven voldoen aan de beschrijving van het woord HuppelDePup; 
Gevarieerd, luchtig en vlot leesbaar. 
We hopen dat u daaraan mee blijft werken, door het insturen van artikelen, 
kwartierstaten e.d. 
Besluiten we met een gedeelte uit een brief van de heer N.T. de Oude uit 
Brussel: 
"Met genoegen heb ik het augustusnummer van het mededelingenblad 
gelezen. Allereerst: Gelukwensen met de naam. Die is uniek en gemakkelijk 
te onthouden. Dat is het belangrijkste; verdere symboliek of woordspelletjes 
zijn niet nodig". 

De redactie. 



Genealogisch voorstellen 
door J, van Campen 

Marjan Huisman-Grooters, lidnummer 120622. 

Zij is 33 jaar, gehuwd, heeft een dochter genaamd Jantine 
van 4 jaar en is woonachtig te Joure. 
Zij is sinds 1990 bezig met genealogisch onderzoek (4-6 archiefbezoeken per 
jaar) naar de familienamen Scheltens (Groningen en Drenthe; vergevorderd), 
Schiphouwer (Drenthe) en Grooters (Overijssel). Ze is pas begonnen met 
beide laatstgenoemde families. 
Zij is wijkverpleegkundige 'in ruste'. Hobby's: lezen, stoffen kinderspeelgoed 
maken, sport m.n. volleybal en hardlopen. 

Fernandus (Fred) H. Boer, lidnummer 119698. 

Hij is 37 jaar, gehuwd, het eerste kind wordt in februari verwacht en hij 
woont te Amsterdam. Hij is sinds 1989 bezig met genealogisch onderzoek 
o.a. naar de familienaam Boer. Zijn Groningse voorouders in de rechte lijn 
komen uit Zuidbroek. In zijn kwartierstaat vanaf nummer 20 komen de 
voorzaten uit bijna de gehele Ommelanden, met dikke wortels in Ostfriesland 
(Bunde, Wymeer). 
Hij heeft inmiddels een bestand van ruim 3300 personen opgebouwd. 
Hij is bankemployé. Hobby's: voetbal, fietsen en hij verheugt zich op de 
aanstaande gezinsuitbreiding. 

Jan Jakob (Jan) Hoekman, lidnummer 117795. 

Hij is 70 jaar, weduwnaar, heeft 3 kinderen en woont te Roden. Hij is sinds 
1990 bezig met genealogisch onderzoek (parenteel) naar de families Slim en 
Grakist (Veenkoloniën). 
Hij is gepensioneerd meet- en regeltechnicus. Hobby's: lezen, klassieke 
muziek en toneel. 

Karel Johan Walter (Karel) Onnen, lidnummer 118080. 

Hij is 68 jaar, gehuwd, heeft 2 kinderen en woont te Roden. Hij is sinds 1984 
bezig met genealogisch onderzoek naar de families Onnen (oorspronkelijk 
afkomstig uit Ostfriesland nl. Aurich en Wittmund, thans centrum van het 
land) en Zuiderduin (Zuid-Holland). 
Hij is gepensioneerd secretaris van het waterschap Noordenveld (Drenthe). 
Hobby's: fotografie m.n. het kopiëren van oude (familie) foto's. 



Afdelings-Programma 

Opgelet: De zalen zijn reeds een half uur voor aanvang van de lezing 
toegankelijk. Zo bestaat er meer gelegenheid voor het onderhouden van 
contacten. Tevens zal getracht worden om op de genoemde bijeenkomsten de 
informatie van de contactdienst, de afdeling en de NGV ter inzage beschikbaar 
te stellen. 

Donderdag 26 januari 1995 
Plaats: Het Mennohuis, Oude Boteringestraat 33 (links achter de kerk) te 
Groningen (vlakbij de parkeerplaats op de Ossenmarkt) 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Contact-avond. Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar staat traditie
getrouw in het teken van onderlinge contacten. Deze avond is dan ook DE 
gelegenheid om onderlinge contacten te leggen en/of te verdiepen, 
genealogische gegevens uit te wisselen en ervaringen door te geven. De zaal 
zal worden verdeeld in de verschillende provinciale gebieden waardoor 
gemakkelijker aansluiting gezocht kan worden. Neem uw gegevens mee. Er 
zal uitgebreide mogelijkheid bestaan om antwoorden/oplossingen voor uw 
genealogische vragen/problemen te vekrijgen en anderen te helpen. Ook de 
gegevens van de contactdienst zullen aanwezig zijn. 

Woensdag 22 februari 1995 
Plaats: C.J.M. V. gebouw, Spilsluizen NZ 9 te Groningen (vlakbij de 
parkeerplaats op de Ossenmarkt) 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Algemene Leden-Vergadering met 10-minutenpraatjes. 
Ook een jaarlijks terugkerende bijeenkomst is de voor een vereniging 
noodzakelijke Algemene Ledenvergadering waar het wel en wee van onze 
vereniging en meer specifiek onze afdeling zal worden besproken. De agenda 
voor deze vergadering met de daarbij behorende bescheiden zullen uiterlijk op 
de avond zelf ter beschikking zijn. 
Na de vergadering zullen een aantal 10-minuten-praatjes worden gehouden. 
Ook u kunt hiervan gebruik maken. Een uitleg en oproep vindt u elders in dit 
afdelingsblad. 

Dinsdag 28 maart 1995 
Plaats: Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 (bij A-Kerkhof NZI, zaal op begane 
grond, te Groningen (parkeerplaats Westerhaven). 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Lezing door Dhr. P. Luiks uit Vorchten over Merken op zilver. Zilveren 
voorwerpen werden en worden ter gelegenheid van allerlei gebeurtenissen 
vervaardigd. Dhr. Luiks zal zeer verschillende voorwerpen (vanaf 1650) 
bespreken en besteed hierbij aandacht aan meestertekens, gehaltetekens, 



stadstekens en provincietekens. Ook zal ingegaan worden op het goud- en 
zilversmidsgilde en komen onderwerpen als heraldiek, stads- en 
familiewapens met betrekking tot zilver aan de orde. Een en ander wordt 
verduidelijkt met een uitgebreide verzameling dia's. 
Tevens bestaat er enige gelegenheid om uw eigen zilverwerk te laten 
onderzoeken door het deskundige oog van Dhr. Luiks. 

Woensdag 26 april 1995 
Plaats: C.J.M. V. gebouw, Spilsluizen NZ 9 te Groningen (vlakbij de 
parkeerplaats op de Ossenmarkt) 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Lezing door Dhr. R.S. Cortissos uit Amsterdam over "De geschiedenis van de 
Portugese joden in Nederland". Hierbij wordt tevens ingegaan op het 
verrichtte genealogisch onderzoek naar de herkomst van de Portugese joden. 
Dhr. Cortissos is voorzitter van de Nederlandse Kring voor Joodse 
Genealogie . Hij is in het bezit van een nagenoeg complete genealogie / 
stamreeks in alle rechte- en zijlijnen over de periode 1432 tot heden. Een 
werk van dertig jaar onderzoek ! 

Agenda 

24 dec tm 31 dec: het Verenigingscentrum te Naarden is 

14 jan.: 
18 febr.: 
25 mrt.: 

gesloten 
Bijeenkomst NGV Afd. Friesland, info 058-660586 
Fryske Akademie, vragen info: 058-131414 
Bijeenkomst NGV Afd. Friesland samen met het Genealogisch 
Wurkferbän info: 058-660586 of 058-131414 

22 apr.: Fryske Akademie, vragen en 10 minuten lezingen info: 058-
131414 

Senioren-academie 

Op 13 jan. 1995 start de Seniorenacademie te Groningen een cursus over de 
geschiedenis van de betrekkingen tussen Emsland/Ostfriesland en 
Groningen/Drenthe. De tijden van de hoorcollege's zijn op de vrijdagen van 
13 jan. t/m 17 maart van 14.15 - 16.00 uur, die van de werkcollege's op de 
vrijdagen van 20 jan. t/m 24 maart van 11.15 - 13.00 uur. 
De prijs is f 275,00. Verdere informatie en opgave bij het Bureau 
Seniorenacademie, tel. 050 - 636597. 



Oproep 10-minuten praatjes 

Zoals u al heeft kunnen lezen zullen na de Algemene Ledenvergadering 
dd. 22 februari 1995 een aantal zgn. 10-minutenpraatjes worden gehouden. 
Deze mini-lezingen zijn over het algemeen, door de vele verschillende 
onderwerpen die aan bod komen, niet alleen zeer de moeite waard om naar 
te luisteren, maar zeer zeker ook interessant om zelf te geven. Het is een 
uitstekende gelegenheid om in het kort iets te vertellen over uw eigen 
onderzoek, uw toevallige vondsten, de problemen die u bij uw onderzoek 
heeft en/of bent tegengekomen etc. Het bestuur roept dan ook 
geinteresseerden zich te melden bij de secretaris van onze afdeling onder 
vermelding van een korte inhoud van de voordracht en de eventueel 
benodigde hulpmiddelen (dia-projector, tafel e.d.) 

Reacties op het artikel over de Oorlogsgravenstichting 

Het artikel van de heer F. Renssen in HuppelDePup van augustus 1994 
(nr. 3, blz. 53 ev.) heeft twee reacties gekregen die de redactie de lezers niet 
wil onthouden. Een eerste reactie betreft een fout adres, hierover leest u 
verderop meer. De tweede reactie, die hieronder letterlijk wordt 
weergegeven, is van de heer prof. dr. F. Veringa uit Paterswolde: 
"Tijdens de bezetting '40-'45 kenden wij een Joods gezin - ouders, zoon, 
dochter - dat als zovelen, via ghetto Amsterdam en kamp Westerbork naar 
de Duitse vernietigingskampen werd afgevoerd. Toen wij, na een halve eeuw 
bewaren, brieven van de zoon uit Amsterdam en Westerbork bij het huidige 
Herinneringscentrum gingen deponeren kregen wij daar inzage in een gedrukt 
alfabetisch register van de Oorlogsgravenstichting. Dit bevat de naam, 
geboortedatum en -plaats en overlijdensdatum en -plaats van omgebrachte 
Nederlanders, die geen eigen graf hebben verkregen. (Zie ook F. Renssen in 
Huppeldepup 1994, pag. 53). Daarin troffen we, zoals verwacht, het 
overlijden aan van de ouders en de zoon, maar niet van de dochter. Zou dat 
betekenen, dat zij de shoah had overleefd en wellicht nog ergens leefde? Wij 
gebruikten nu de geïndexeerde Volkstelling 1947 en vonden daar in heel 
Nederland één persoon met de goede familienaam, in een stad in het oosten 
des lands. Verdergaand langs diverse bevolkingsregisters vonden we 
tenslotte de gezochte in goede welstand en konden haar de brieven van haar 
omgebrachte broer geven. Genealogische bronnen in dienst van de levenden! 
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is in Hooghalen, Oosthalen 8, 
9414 TG. Ik adviseer eerst te bellen, 05939-2600. De Volkstelling 1947 is 
in de meeste grote stadsbibliotheken aanwezig." 



Ledental 

De afdeling Groningen en Noord-Drenthe is dit jaar fors in ledental gegroeid. 
Onze afdeling telde per 9-11-1994 420 leden en 31 bijkomende 
lidmaatschappen. Ter vergelijking, op 1 januari 1994 bestond de afdeling 
'nog maar' uit 360 leden en 4 bijkomende lidmaatschappen. 

Begraven Nieuw Beerta 
door Antonla Veldhuls 

Na 1811 lukt het de genealoog meestal wel overlijdensdata te vinden, maar 
vóór dat jaar geeft het heel wat meer problemen. 
Waren er bezittingen in de familie dan kan er via de verzegelingen (koop, 
verkoop, huwelijkscontracten en boedelscheidingen) meestal wel een 
afgebakende periode gevonden worden. 
Met veel geluk beslaat die slechts een paar maanden, zoals b.v. bij Jurjen 
Hannes, die op 29 september 1669 geld uitleent en zijn weduwe die op 5 
januari 1670 getuige is bij het opmaken van het huwelijkscontract van hun 
dochter. 
Jurjen is dus overleden tussen 29-9-1669 en 5-1-1670. 
Nauwkeuriger lukt vaak niet, tenzij men gebruik kan maken van 
diaconieboeken (meestal van recenter datum en vrij veel zwakke boeken), 
een lidmatenboek waar een overlijdensdatum bij geschreven is, of één van 
de weinige begraaf/overlijdensregisters die door predikanten zijn bijgehouden. 
Een erg vroeg en summier begraafregister is Midwolda (1595-1676; met 
hiaten). Een uitgebreid register is Nieuw Beerta (1666-1707; vertoont echter 
leemtes), waar niet alleen de overlijdensdatum, maar ook vaak de 
begraafdatum gegeven wordt .. 
Verder geeft de schrijver meestal de doodsoorzaak en begraafplaats. 
Zo kunnen we lezen dat er in 1688 vrij veel kinderen aan de kinderpokken 
zijn overleden en dat er, evenals in Midwolda, diverse mensen in 
Finsterwolde zijn begraven. 
Ik heb er een paar "aardige" uitgelicht, maar kan iedereen aanbevelen om dit 
boek (dat te vinden is bij de DTB-boeken op de studiezaal van het Rijksarchief 
Groningen) eens door te nemen. 
• Den 13 november (1686) is verdroncken Swaentje, suster van Wibke 

huisvrouwe van Berent Amels: eerst weder gevonden den 18 januari 
1687 ende begraven in de Nieuwe Beerta den 20 januarij. 

• Anno 1687 den 6 febr. zijnde sondach is in de putte verdroncken Jan 
Berents, knecht van Jacob Tonnijs ende begraeven den 9 dito. 

• Den 29 majus (1687) Harmen Jurriens olderlinck deser Gemeijnte 
gestorven, zijnde sondach voor de middach onder de praediactie; ende 



begraeven den 3 junij. 
• Den 16 augusti (1688) des morgens vroech is gestorven aen het water 

de e(dele) Heebe Rijcken, huisvrouwe van Eltio Nomdes. 
• 27 maijes (1689) des nachts tuschen den 28 ende 29 majes is gestorven 

Trijne Jans huisvrouwe van Hindrick Jans, out zijnde int 94 jaer. 
• Den 14 febr. (1695) Geeske Jans weduwe wijlen Focko Hoving, wiens 

man den 18 febr. 1694 gestorven was. (Toen vergeten te noteren). 
• Den 15 martij (1695) Hilcke Peters huisvrouwe van Oost Harmens is in 

barensnoot met de vrucht gestorven. 
• Den 6 augusti (1706) sijnde vrijdach, des avondts omtrent 9 uijren is de 

eers(ame) Harmen Lubberts, destijdts dijckrichter hier ter plaetse door het 
hollen van sijn eijgen peerden en wagen, omtrent het Bellingwolster diep; 
aghter Luijtje Luijes landt, tegenover de veenhuijster-wegh met de wagen 
in de sloot gevallen ende aldaer seer jammerlick versmoort, ende 
gestorven. 

Geslacht Scheltens 
door Marjan Huisman, Zuiderveldstr. 68, 8601 KE te Joure 

Het geslacht Scheltens woonde drie generaties lang in de 
stad Groningen. Toen vertrok Willem Scheltens als predikant naar 
Oosterhesselen. De vierde generatie werd aldaar geboren en verspreidde zich 
daarna in de 4e, 5e en 6e generatie vanuit Oosterhesselen naar Coevorden, 
Meppel, Hoogeveen, Sleen en andere plaatsen in zuid-oost Drenthe. 

Genoemde generaties worden hier niet behandeld, omdat ze buiten het 
geografische gebied van HuppelDePup vallen (redactie). 

1. Schelte Albers, uit Zuurdijk, schipper, wonende te Groningen, tr. (1) 5-5-
1691 Willemtjen Jans; tr. (21 Groningen 9-2-1693 Aegjen Pieters, ged. 
Bedum 30-10-1672, wonende te Groningen, dr. van Pieter Remkes en 
Trijntje Zijrts. 
Uit dit huwelijk, allen te Groningen: 
1. Aaltjen Scheltens, ged. 19-12-1693. 
2. Albert Scheltens, ged. 24-9-1695, overl. vóór 8-1-1766. Hij is er 

namelijk niet meer bij als het huwelijkskontrakt tussen Lubbartus en 
Doegjen wordt opgemaakt; tr. Groningen 29-1-1721 Trijntjen 
Siabbens,geb. Bedum. 

3. Trijntje Schettens, ged. 9-10-1698, tr. Groningen 2-2-1735 Temme 
Alberts, wonende te Groningen. 

4. Metjen Schettens, ged. 17-3-1701, overl. Groningen op jonge leeftijd. 



5. Metjen Scheltens, ged. 5-10-1704, tr. Groningen 27-11-1732 
Hindrik Prange, wonende te Vlaghtwedde. 

6. Peter Scheltens, ged. 7-11-1706. Hij is waarschijnlijk jong overleden, 
omdat van hem niets meer wordt teruggevonden in de archieven. 

7. Reinder Scheltens, ged. 7-10-1710; volgt ll. 
8. Willem Scheltens, ged. 17-11-1713, poortier, wonende te 

Groningen, overl. aldaar 30-1-1793, tr. Groningen 22-5-1738 Maria 
Blencke, ged. Groningen rond 21-2-1720, begr. Groningen maart 
1780. 
Willem en Maria zorgen voor 
een zeer uitgebreid nageslacht. 

Bijgaande afbeelding van een 
stempel is mogelijk van (ene) 
Willem Scheltens, maar het 
bewijs moet nog geleverd 
worden. Wie (her)kent deze 
stempel, is het onder een acte 
tegen gekomen of kan er meer 
over vertellen ? 

ll. Reinder Scheltens, ged. Groningen 
7-10-1710, koekebakker, koopman en olderman, wonende te Groningen, 
over!. aldaar 22-6-1782, otr. Groningen 14-2-1733 Doeghjen Doedens, 
ged. Groningen 29-8-1709, begr. aldaar 19-7-1782, dr. van Lubbert 
Doedens en Frouke Rotmers. Van Reinder en Doeghjen zijn twee 
portretten bewaard gebleven. 
Uit dit huwelijk, allen te Groningen: 
1. Frouke Scheltens, ged. 3-11-1734, begr. Groningen mei 1743. 
2. Schelte Scheltens, ged. 2-9-1736, begr. Groningen 21-5-1743. 
3. Aaggien Scheltens, ged. 21-1-1739, begr. Groningen mei 1743. 
4. Lubbartus Scheltens, ged. 16-5-1741; volgt 111. 
5. Schelte Scheltens, ged. 30-1-1746, over!. Groningen 3-2-1790, tr. 

Groningen 12-4-1767 Trijntje Eckes Wijk, geb. Appingedam 1748, 
overl. Groningen 17-10-1817. 

6. Frouwke Scheltens, ged. 13-11-1 7 48, overl. Groningen op jonge 
leeftijd. 

7. Frouwke Scheltens, ged. 26-4-1750, overl. 22-6-1818, tr. 
Groningen 24-2-1774 Alle van der Veen. 

111. Lubbartus Scheltens, ged. Groningen 16-5-1741, olderman van het 
koopliedengilde, overl. Groningen 7-1-1808, tr. (1) Groningen 26-1-1766 
Geertruida Lieftingh, ged. Groningen 16-4-1743, begr. aldaar 22-5-1788, 



dr. van Willem Liefting en Margien Fokkens. 
Uit dit huwelijk, allen te Groningen: 
1. Reinder Scheltens, ged. 29-10-1766, overl. Groningen 22-2-1793. 
2. Willem Scheltens, ged. 23-5-1768, begr. Groningen 1-6-1796. 
3. Willem Scheltens, ged. 27-9-1769, begr. Groningen 13-1-1772. 
4. Willem Scheltens, ged. 23-9-1772, predikant, overl. Coevorden 17-
9- 1846, tr. Oosterhesselen 23-6-1796 Annechien Camping, ged. 

Noordsleen 20-2-1773, overl. Oosterhesselen 10-4-1837, dr. van 
Hendrik Camping en Griete Pieters. 
Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren allen te Oosterhesselen. 

5. Bernhardus Scheltens, ged. 10-10-1773, overl. aldaar op jonge 
leeftijd. 

6. Bernhardus Scheltens, ged. 25-9-1774, begr. Groningen 28-9-1776. 
7. Schelto Scheltens, ged. 4-2-1776, overl. Groningen 9-4-1797. 
8. Bernhard Scheltens, ged. 13-7-1777, begr. Groningen 21-6-1783 (of 

6-2-1786). 
9. Doegjen Scheltens, ged. 28-1-1781, begr. Groningen 6-2-1786 (of 

21-6-1783). 
10. Martha Scheltens, ged. 18-4-1784, overl. Groningen 9-4-1862, tr. 

Groningen 26-5-1808 Bruins van Houten, geb. Amsterdam. 
Lubbartus tr. (2) Groningen 24-3-1 790 Margaretha Groenewoud. 

Onbekende bronnen 
door Hank Hartog 

Naast da algemeen bekende bronnen voor genealogisch onderzoek als Burgerlijke Stand, 
Bavolklngsragistar, Doop-, Trouw- an Bagraafboakan Is ar nog aan groot aantal bronnen 
waaruit geput kan worden. Daze regelmatig terugkerende rubrlak heeft als doel enkele van 
deze bronnen wat nadar onder da loep te namen. 

Als eerste bron heb ik gekozen voor de Gildearchieven van de stad Groningen 
(archief-nummer 293). Deze bevatten in het algemeen de namen van de 
gildeleden en de voorschriften en bepalingen waaraan die leden zich moesten 
houden. Op het gemeentearchief in Groningen zijn klappers op de namen van 
de leden der verschillende gilden aanwezig. Onlangs bleek bij nadere 
beschouwing dat deze klappers verre van volledig zijn. 
Een bijzonder archief onder deze gildearchieven is het archief van 
het" Koopman en Kramergilde". In twee delen (het ene loopt van 1602 tot 
1741, het tweede van 1741 tot 1798) staan naast de namen van de nieuw 
aangenomen gildebroeders ook, en dat is een grote uitzondering, de 
overlijdensdata van de gildebroeders en vaak ook die van hun vrouw en jonge 
kinderen. Op het gemeentearchief te Groningen zijn twee klappers aanwezig 
op de namen van de gildebroeders (klappers 293-2 en 293-3). De eerste 



klapper (over de periode 1602-1741) omvat alle in het eerste deel 
voorkomende namen (geen exacte data, alleen jaartallen). De tweede bevat 
alleen de namen van de overleden gildebroeders in de periode 17 41-1 798. 
Om een indruk te geven van de manier waarop de boeken werden 
bijgehouden volgt hier een overzicht van de verschillende hoofdstukken. 
Allereerst worden elk jaar de namen van de olderman en de beide hovelingen 
van het gilde vermeld. Daaronder staan de namen van de nieuwe 
gildebroeders en vervolgens die van de "halve" nieuwe gildebroeders (dit zijn 
gildebroeders, die slechts de helft van het admissiegeld hoefden te betalen, 
omdat ze trouwden met de weduwe of een dochter van een gildebroeder). 
Niet zelden wordt hierbij het beroep en het adres ook vermeld. 
Een volgende rubriek bevat de namen van "gilde broeders zoons en dogters" 
(de namen van kinderen van gildebroeders, die zelf tot het gilde werden 
toegelaten; in de eerste jaren staan ze soms ook bij hun ouders onder de 
nieuwe gildebroeders vermeld). 
Hierna komen twee rubrieken, waarin de namen van leerknechten staan 
vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen van gildebroeders 
en andere kinderen, die bij een gildebroeder (meestal ook vermeld) in de leer 
zijn. 
De laatste rubriek is dan de lijst met namen van overleden gildebroeders, 
gildezusters en (soms) hun kinc1eren. Van de kinderen wordt meestal niet de 
naam vermeld; er staat slechts of het een zoon of een dochter betreft. In een 
aantal jaren wordt alleen maar het aantal overleden kinderen genoemd. 
Het is niet altijd duidelijk of de vermelde datum een begraaf-, dan wel 
overlijdensdatum is. Door de jaren heen wordt zowel "in den Heeren gerust", 
"verstorven" als "begraven" vermeld. Meestal zal het wel de datum van 
begraven zijn. Een enkele keer staat er nog meer informatie bij (beroep, 
functie, olderman geweest, naam van zijn/haar huis). 
Tot het "Koopman en Kramergilde" behoorden aanvankelijk vele beroepen. 
Naast allerlei kooplieden en winkeliers treffen we in de eerste jaren ook 
apothekers, passementmakers, een riemsnijder, een mutsenmaker, een 
wijnkoper, een leerbereider, een lakenkoper, een tabakverkoper en een 
schoenmaker aan. 
Mocht een van uw voorouders lid geweest zijn van dit Koopman- en 
Kramergilde, dan hebt u dus een goede kans via deze twee gildeboeken de 
datum van zijn/haar overlijden of begrafenis in de 17e en 18e eeuw te 
achterhalen. 



Stamreeks Boer 
door F.H. Boer, Jacob Paffstraat 28, Amsterdam 

1. Fernandus Hendrikus Boer, geb. Amsterdam 
21-10-1957, valuta-arbitragant, tr. Amsterdam 
21-10-1994 Theadora Eugenia Lieuwma, geb. 
Amsterdam 1-3-1960, cheffin Zeeman textiel, dr. van Sybrandus 
Albertus Lieuwma en Elisabeth Wilhelmina van de Sande 

Il Willem Frederik Boer, geb. Amsterdam 18-4-1918, portier/surveillant 
haven VCK, overl. Amsterdam 30-12-1987, tr. Amsterdam 30-8-1949 
Agatha Johanna van Alphen, dr. van Herman van Alphen, timmerman, 
assuradeur, en Aaltjen Zandbergen. Gescheiden Amsterdam 
11-6-1979. 

111 Gerardus Frederik Boer, geb. Amsterdam 11-3-1881, eigenaar 
supermarkt Klompenboertje, overl. Amsterdam 26-3-1960, tr. 
Amsterdam 20-7-1905 Anna Elisabeth Bekker, geb. Amsterdam 
14-3-1884, overl. Amsterdam 27-6-1950, dr. van Elisa Petrus Bekker, 
koffiehuisbediende, en Catharina Maria Magdalena Fries. 

IV Samuel Boer, geb. Groningen 2-7-1844, broodbakker, overl. Castricum 
15-11-1919, tr. Groningen 4-11-1874 Antje Garrelts, geb. 
Bellingwolde 8-9-1844, overl. Amsterdam 2-1-1909, dr. van Garrelt 
Garrelts, dagloner, en Derktjen Dirks Welp. 

V Samuel Harms Boer, geb. Uiterburen 24-3-1800, ged. Zuidbroek 
30-3-1800, grutter, overl. Groningen 30-11-1867, tr. Zuidbroek 
27-3-1826 Dieverdina Geerts Buining (Buning), geb. Uiterburen 
23-12-1799, ged. Zuidbroek 1-1-1800, overl. Groningen 30-3-1833, 
dr. van Geert Berends Buining, logementhouder, en Wilhelmina 
lsebrants Bultena. 

VI Harm Eppes Boer, geb./ged. Zuidbroek 23/31-8-1766, landgebruiker, 
overl. Uiterburen 12-5-1819, tr. (1) Zuidbroek 4-6-1788 Berendje Eitjes 
(Huisman), ged. Scheemda 2-9-1764, overl. Uiterburen 10-2-1797, dr. 
van Eitje Meinderts en Trijntje Berends; tr. (21 Zuidbroek 13-6-1799 (he 
idem dato) Diewer Samuels Knottnerus, geb. Oostwold 15-8-1775, 
overl. Uiterburen 2-6-1817, dr. van Samuel Jans Knottnerus, 
landbouwer, en Geessien Ottes Pietersen. 

VII Eppo Jans Nleboer, ged. Beerta 11-4-1731, landbouwer, zijlvest, begr. 
Zuidbroek 3-11-1780, tr. Winschoten 4-6-1756 (he. Winschoten 14-5) 



Marke (Murcke) Harms, ged. Meeden 17-12-1734, begr. Zuidbroek 
6-2-1793, dr. van Harmen Hindrix Boer, zijlvest op de Mieden, en 
Boucke Brongers. 
Alleen hun zoon Jan voert later de familienaam Nieboer. 

VIII Jan Heines, geb. Zuidbroek ca. 1680, begr. Winschoten 9-1-1761, tr. 
(1) Zuidbroek 17-3-1720 Lubckje Jans, van Noordbroek, overl./begr. 
Zuidbroek 14/17-6-1727; tr. (21 Winschoten 23-1-1728 Risse Eppes, 
ged. Winschoten 11-10-1705, begr. Winschoten 14-2-1737, dr. van 
Eppo Ennes en Engel Harmens; tr. (31 Winschoten 2-5-1738 Weike 
Udes, begr. Winschoten jan.?? 1742, weduwe van Wijpke Martens; tr. 
(41 he. Winschoten 15-2-1743 Grietje Harms, weduwe van Freerk 
Leeuwkes. 
Hij kwam 5-6-1721 met attestatie van Zuidbroek naar Winschoten en 
11-3-1725 met zijn vrouw Risse Eppes van Beerta naar Winschoten. 

IX Heine Tjapckes, begr. Zuidbroek 16-9-1742, tr. (1) met Fenje Jans, 
overl. voor 1702; tr. (2) Zuidbroek 19-2-1702 Geertje Wijbes, van 
Muntendam, begr. Zuidbroek 12-12-1747. 

X Tjapcko Tjarcks, overl. Zuidbroek voor 1700, tr. (1) Anje Heines, overl. 
voor 1668; tr. (2) voor 1668 Grietien Claessen; tr. (3) na 1675 Jantje 
Wilckes, overl. na 1702 
Op 16-6-1668 worden Ebel Meertens, Lambert Berents en Sijert 
Harmens genoemd als voogden over de kinderen uit het eerste huwelijk. 

Het mag duidelijk zijn, dat deze stamreeks nog enkele open plekken kent. 
Aanvullingen en verbeteringen zijn dan ook altijd welkom. Het ligt in de 
bedoeling binnen afzienbare tijd met een stamreeks te komen van genoemde 
Tjapcko Tiarx. Hieruit ontstaan naast de tak Boer ook een tak De Vries. 
Mochten er lezers zijn die hierop aansluiten, dan zijn hun reacties welkom. 

Van de contactdienst 

Na de oproep in het vorige nummer kunnen wij mededelen dat 
er een nieuwe CALS (Coördinator AfdelingsledenService) is 
voor onze afdeling. De heer S.J. Smid, Dorpsstraat 9, 9462 PJ te Gasselte 
heeft zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen. 
Vanaf 1 januari 1995 kunt u met uw vragen en opgaven (bij voorkeur via het 
bekende groene formulier) bij hem terecht. 
Wij wensen de heer Smid veel succes in zijn nieuwe functie. 



Aanvullingen, verbeteringen, missers 

Rectificatie 

In het vorige nummer werd op blz. 60 een recensie afgedrukt 
van het boekwerkje ·Mulder-graf. Oude kerkhof Hoogezand" van de hand van 
de heer W.R. Mulder te Exloo. In deze recensie werd melding gemaakt van een 
verkeerde geboortedatum van Antje Albertus Doornbosch, zoals uit het 
boerderijenboek van Noord- en Zuidbroek zou blijken. Hiervan is bij nader 
onderzoek niets gebleken. De vermelde Antje Doornbosch is wel degelijk op 
13 december 1842 geboren; een tweede Antje was niet in de akten terug te 
vinden. De opmerking in het boerderijenboek blijkt niet juist. Eens temeer een 
aanwijzing gegevens in boeken en ander drukwerk kritisch te bezien. 

E.F. van der Laan 

Adres oorlogsgravenstichting 

Van J. Schuit uit Bunschoten ontvingen we een brief met de volgende inhoud: 
Als secretaris van de functionele afdeling Familieorganisaties krijg ik ook het 
blad "HuppelDePup" toegestuurd. In het augustusnummer trof ik het 
interessante artikel aan over de oorlogsgraven. Ik heb direct in mijn 
hoedanigheid als secretaris en archivaris van de stichting Schu-y-i-ij-t deze 
stichting een brief geschreven met de vraag naar naamgenoten, maar kreeg 
deze brief retour. Het door u vermelde adres blijkt achterhaald. Het juiste is: 
Oorlogsgravenstichting, Zeestraat 85, 2518 AA 's-Gravenhage (Tel. 070-
3633434). 

Publicaties van de Upstalsboom-Gesellschaft für historische 
Personenforschung und Bevölkerungsgeschichte in Ostfriesland 
e.v. 

Van de Upstalboom-Gesellschaft (adres: Postfach 1580, 26585 Aurich in 
Duitsland) kregen wij een berichtje dat er van de hieronder genoemde Duitse 
plaatsen boeken samengesteld zijn met daarin de volledige plaatsbevolking. 
Het eerste nummer is het boeknummer, de naam staat uiteraard voor de 
plaats, het nummer erna is het jaar waarmee de gegevens beginnen (alle 
boeken lopen tot 1900) en het laatste is de prijs in Duitse marken. 
Bestellen kan rechtstreeks op bovengenoemd adres. Beneden de 100 mark 
komen er 4,50 DM. verzendkosten bij. Leden van de Upstalboom krijgen 25% 
korting. Betaalcheque bijsluiten. 



5 - Aurich-Oldendorf, 1700 (42,50) 
7 - Logabirum, 1719 (42,50) 
9 - Loga, 1728 (42,50) 
11 - Backemoor, 1 712 (42, 50) 
13 - Horsten, 1682 (38,50) 
15 - Ochtelbur, 1706 (38,50) 
1 7 - Holtrop, 1634 (42,50) 
19 - Kirchborgum, 1724 (38,501 
21 - Timmel, 1699 (77,00) 
23 - Neuburg, 1648 (42,501 
25 - Westerbur, 1689 (38,501 
27 - Bagband, 1696 (38,501 
29 - Bedekaspel, 1726 (38,501 
31 - Barstede, 1684 (38,501 
33 - Bingum, 1760 (44,001. 

Doopboeken uitgetypt 

6 - Werdum, 1662 (81,00) 
8 - Hesel, 1643 (42,501 
10 - Breinermoor, 1700 (42,501 
12 - Bangstede, 1724 (42,501 
14 - Reepsholt, 1633 (115,50) 
16 - Westerende, 1663 (38,50) 
18 - Leerort, 1600 (42,501 
20 - Nortmoor, 1671 (42,501 
22 - Amdorf, 1649 (42,501 
24 - Uphusen, 1727 (38,501 
26 - Holtland, 1629 (38,501 
28 - Nüttermoor, 1663 (60,00) 
30 - Potshausen, 1697 (38,50) 
32 - lhrhove, 1723 (38,50) 

De redactie ontving een aantal DTBL boeken van Drentse gemeenten. Voor 
veel leden zal het een verademing zijn dat de DTBL boeken van Anloo, Gieten 
en Emmen door G. en M. Martens zijn uitgetypt en een ieder ter beschikking 
staan. De gegevens zijn zowel op papier als op diskette verkrijgbaar. Anloo: 
f 45,- / f 35,- (dopen 1673 - 1811 en lidmaten ca 1698 - 1735), Gieten: 
f 20,- / f 15,- (begraven 1678 - 1739, trouwen 1678 - 1691 & 1733 -
1811, lidmaten 1678 - 1812), Emmen: f 60,- / f 50,- (DTBL 1673 - 1811 ). 
De prijzen zijn inclusief verzendkosten. Bestellen kunt u bij de bewerkers; V. 
Goghlaan 59, 7545 RL Enschede tel.053-302731. 
Een deel van de boeken is in te zien in de bibliotheek van de afdeling, p.a. 
Lopende Diep 8 te Groningen. 

Dezelfde dag en hetzelfde jaar 
door Thijs IJzerman 

Het zal niet vaak voorkomen dat een echtpaar op dezelfde dag van hetzelfde 
jaar geboren is. Dat is nl. het geval bij mijn ouders. Mijn vader is geboren op 
25 juni 1923 te Amsterdam en mijn moeder werd geboren op 25 juni 1923 
in Den Haag. Een subtiel leeftijdsonderscheid: Mijn vader is de oudste, hij is 
± 12 uur eerder geboren dan mijn moeder. De meeste mensen die ik dit 
vertel reageren vaak in de trent van "dat is ook toevallig !", maar ik weet niet 
beter en het is voor mij dan ook eigenlijk een vanzelfsprekende zaak 



geworden. Een kleine anekdote in dit verband: Mijn ouders verhuisden in het 
in 1966 van Wassenaar naar Haren. In die tijd was een neef van mijn 
grootvader, Rob IJzerman, ook bezig met het verzamelen van genealogische 
gegevens over de familie. In dat verband schreef hij ook mijn vader met het 
verzoek om gegevens. Door de drukte rond de verhuizing kwam mijn vader 
er niet toe om de brief te beantwoorden, zodat Rob IJzerman zich maar 
wendde tot de afd. bevolking van de gemeente Haren. Deze berichtte dat 
mijn vader was geboren te Amsterdam op 25 juni 1923 en dat mijn moeder 
was geboren te Den Haag op 25 juni 1923. Rob IJzerman meende dat dit op 
een vergissing van de gemeente Haren berustte en schreef een nieuwe brief 
met de vraag of die gelijke geboortedata geen vergissing was. De gemeente 
Haren antwoordde snel: Het was géén vergissing! 
Ik vraag mij af of de lezers van HuppelDePup andere voorbeelden van dit 
fenomeen van het geboren zijn op dezelfde dag van hetzelfde jaar kennen. 
Toen ik onlangs op een avond de radio aanzette, werd een plaatje 
aangevraagd. De aanvragers hadden een relatie en bleken ook op dezelfde 
dag van hetzelfde jaar geboren te zijn. Het was voor mij de eerste keer dat 
ik dat van een ander geval dan van mijn ouders hoorde. Statistisch zal die 
kans wel bijzonder klein zijn dat van een echtpaar beide partners op dezelfde 
dag van hetzelfde jaar geboren zijn. 

Stamreeks Antje van der Laan 
door Ellco van der Laan, Valge 3, 9966 PO te Leens 

Antje Eelkes van der Laan, geb./ged. Winsum 23-2/1-6-
1834, overl. Warffum 10-9-1859, begr. Warffum, tr.(1) 
Winsum 26-2-1852 Albert Alberts de Roos, geb. Termunten 26-4-1815, 
koek- en broodbakker, overl. Warffum 25-4-1873, zn. van Albert Sattes 
de Roos, verm. bakker, en Hindrikje (Hindertje) Alberts. 

Il Eelke Aries van der Laan, geb. Sellingeweer 16-7-1795, ged. Winsum, 
landbouwer, overl. Winsum 22-8-1858, begr. Winsum, tr.(1) Winsum 
20-5-1820 Aaltje Hindriks Puma, geb. Den Ham 20-4-1799, overl. 
Winsum 28-11-1828, dr. van Hindrik Harms Puma, landbouwer, en 
Diewerke Dootjes Scheerings, tr.(2) Winsum 4-8-1832 (Ellizabeth Jans 
Suikers, geb. Obergum 28-10-1801, overl. Winsum 29-6-1863, dr. van 
Jan Hendriks Suikers, dagloner, en Geertje Jans. 

111 Arijs Rlenjes van der Laan, geb./ged. Huizinge 17-9/3-10-1762, 
landbouwer, overl. Winsum 21-6-1 81 7, begr. Winsum-Sellingeweer, 
tr.kerk Wetsinge 1789 Antje Eilkes Haan, geb. Grijpskerk 1761, overl. 
Winsum-Sellingeweer 2-1-1826, dr. van Eelke of Yelce Jans, dagloner, 



en Aaltje Jans. 

IV Reenje Arijs, geb./ged. Huizinge ca. eind juni, begin juli 1736, 
landbouwer, overl. tussen 1775 en 1806, tr.kerk Middelstum 10-2-1760 
Lysabeth Meinder(d)s, geb. Middelstum, ged. Middelstum 22-5-1735, 
overl. verm. Huizinge, dr. van Meinderd Alkes, landbouwer, en Grietje 
Tonnis. 

V Arijs Reenjes, geb. Garsthuizen ca. 1710, landbouwer, overl. Huizinge na 
1736, tr.kerk Huizinge 15-1-1736 Aafke Hendriks, geb. Eenrum. 

VI Rinje Claassens, landbouwer, tr. voor 1714 Martien Aris. 

Nieuwe boeken- verschenen of nog te verschijnen 
door Eilko van der Laan 

Recensie 

Het aan de redactie toesturen van recensie-exemplaren van boeken en genealogieën wordt zeer 
op prijs gesteld. Deze boeken krijgen ultgebrelde(rel aandacht In HuppelDePup en zullen In de 
afdelings-bibliotheek worden opgenomen. 

Genealogie familie Prins. H.Berg, 400 blz, gem. geb. Eigen uitgave, Assen 
1993. Met stamboomoverzicht en topografische kaart van 1860. f 125,-

ln dit mooi uitgevoerde boekwerk is een boerengeslacht uit de Veenkoloniën 
beschreven van 1550-1990. Ruim 3800 namen worden er vermeld met 
aanverwante families als De Boer, Braam, Brouwer, Boswijk, Maarsingh, 
Oldenziel, Panneman en Te Velde. 
Stamouders zijn Eitje Harms en Anna Pieters Prins. Zij leefden in Meeden. 
Vandaar trokken nazaten mee naar nieuw ontstane verveningen. Later 
vestigde de familie zich in Borgercompagnie en werden er boerenbedrijven 
gesticht o.a. te Veendam, Kielwindeweer, Annerveenschekanaal, 
Stadskanaal en in Overijssel. 
De uitgave is rijkelijk ge'illustreerd met foto's, kranteknipsels, kaartjes 
enzovoorts. Een hoofdstuk is gewijd aan een korte verveningsgeschiedenis. 
De nummering is echter behelpen. Als kinderen 3.2.2.2.2.1 en 3.2.2.2.2.2 
van ouder 3.2.2.2.2 afstammen, raakt men snel in de war. Zou er geen 
andere methode zijn ? Bovendien wordt er eerst gewerkt met een andere 
nummering, zoals IV-6. 
Voor onderzoekers van Veenkoloniale geslachten is dit boek een rijke 
gegevens bron en dus zeker aan te raden. 



Verder 

In naam van de vrijheid. J.A. Bodewes Uitg. eigen uitgave, 
Haren 1994. ISBN 9090068562 f 56,50 
Boek over de franse tijd in Noord Nederland, 

Van Curringhe tot Kornhoenders-Een geschiedenis van Kornhorn 1850-1994. 
142 blz.,gem. geb. Uitg. Profiel, Bedum 1994 
ISBN 9052941041 f 49, 75 

Den Horn, van verleden en heden. 72 blz., gem. geb. Uitg. Profiel, Bedum 
1994 ISBN 9052941130 f 45,--

Trouwe wachters van Gruno 's veste. De geschiedenis van Ruischerbrug, 
Noorddijk en Middelbert. 94 blz., gem., geb. Uitg. Profiel, Bedum 1994 ISBN 
9052940843 f 45,--

Meedhuizen en omgeving. H. Seidel. Uitg. Profiel, Bedum 1994 
125 blz. gem. geb., ISBN 9052940967 f 35,--

Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde. Ruim 200 blz., gem. geb., Uitg. 
Profiel, Bedum 1994. ISBN 9052941173 f 60,- . 

Vroeger in de Middag. Uit de geschiedenis van de voormalige gemeente 
Ezinge. 160 blz., gem. geb., Uitg. Profiel, Bedum 1994 ISBN 9052941165 
f 49,50 

In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-
1914. V.C.Sleebe. Handelseditie van dissertatie. Uitg. Van Gorcum, Assen 
1994. Deel 11 in de Groningse Historische Reeks. 532 blz. gem. paperb. 
ISBN 9023229274 f 79,50 

De Kapenga's/Kapinga's uit de Mame. Genealogie. 180 blz. gem. geb. + los 
stamboomoverzicht. Eigen uitgave, 't Zandt 1994 f 45,--

Het geslacht Houwink. Eigen uitgave, Noordbroek 1994 f 37,50 
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Grafstenen gefotografeerd 
tekst: Antonla Veldhuls, foto: A. Beers · Verlaan 

Toen de heer H. Beers een uitgebreide aanvulling op zijn kwartierstaat kreeg 
met hier en daar de toevoeging "zie grafzerk, beschrijving A. Pathuis", vroeg 
hij zich af of die stenen waren gefotografeerd. Toen dat niet het geval bleek, 
ging hij samen met zijn echtgenote er een dagje op uit. 
Van de 8 op papier staande stenen werden er 5 gevonden dankzij de overal 
behulpzame en mededeelzame kosters. De hierbij afgedrukte foto is kwartier 
7154, Georgius Clingius. Deze was predikant te Westerlee en gehuwd met 
Freke. Kinderen waren: Maria (tr. Focko Tammes, Febo Hindriks en Sijbel 
Edskes), Evert (tr. Tyacke Tammes), Elske (tr. lpe Eppens) en Lodewijk (tr. 
lde Hindriks). Later komt de naam Clingius ook voor als Cling. 

ADVERTENTIE 



BOEKEN- EN PRENTENVEILING NR. 9 

MEDIO FEBRUARI 1995 

Onder andere worden kavels op het gebied van Groningen, kunst, geschiedenis, 
genealogie (o.a. "Ommelander geslachten: het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer 

te Warffum en Geertruid Cornelis" in 3 delen), kinderboeken, natu1,,r en sport geveild. 

- Inbreng voor deze veiling is dagelijks mogelijk -

Oude Kijk in 't Jatstraat 59, 9712 EC Groningen 
Telefoon 050 - 189725 
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Kwartierstaat Kema 
door Nico T. de Oude, Prekelindenlaan 149, 1200 Brussel, België 

In deze kwartierstaat treedt kwartierverdubbeling op: kwartier 
30x31 = kwartier 8 x 9. Kwartierverlies treedt op in kwartier 
22x23: de vader is onbekend. De afstamming van Wiske 
Tiedjens Veenhuizen (nr. 29) is opgenomen in "Doopsgezinden in het 
Groninger Westerkwartier", Gens Nostra 1994, blz. 364 onder V ab. 

1. Amke Cornelia Kema, geb. Groningen 7-5-1936, tr. Rotterdam 
28-12-1961 met Nicolaas Tieme de Oude, geb. Rotterdam 7-9-1933, 
ingenieur 

2. Pieter Kema, geb. Groningen 25-10-1893, boekhouder, overl. Haren 
30-3-1983; 
tr. 3-6-1929 

3. Kornelia Berghuis, geb. Hoogkerk 9-6-1902, overl. Haren 22-12-1982 

4. Heere Kema, geb. Groningen 7-3-1842, aannemer, overl. Groningen 
7-2-1921; 
tr. Winsum 17-12-1890 

5. Marchien Heerema, geb. Winsum 18-2-1854, overl. Groningen 
14-8-1941 

6. Freerk Berghuis, geb. Niebert (gem. Marum) 29-3-1868, veehouder, 
overl. Groningen 18-2-1949, tr. (1) Groningen 31-5-1891 met Trientje 
Bosma, geb. Hoogkerk 1-12-1868, overl. Hoogkerk 4-5-1892 
tr. (2) Groningen 27-4-1899 

7. Amke Korringa, geb. Groningen 29-3-1873, overl. Groningen 
24-1-1940 

8. Evert Haitjes Kema, geb. Roderwolde 18-12-1791, veehouder, overl. 
Groningen 8-12-1851 
tr. Groningen 1 5-10-1840 

9. Amke Heeres Beukema, geb. Hoogkerk 19-11-1817, overl. Groningen 
6-3-1864 

10. Pieter Jakobs Heerema, geb. Adorp 27-8-1826, overl. Winsum 
1-11-1887 
tr. Winsum 13-8-1849 

11. Mettje Hindriks Kruizenga, geb. Leens 5-9-1825, overl. Obergum 
7-2-1920 

12. Jan Berghuis, geb. Nuis 3-1-1839, boerenknecht, overl. Kostverloren 
(Hoogkerk) 5-2-1907; tr. (2) Groningen 26-6-1892 met Geertruide 
Arkema, geb. Tjarnsweer 10-9-1852 



tr. (11 Grootegast 16-5-1864 
13. Geertje Steendam, geb. Niezijl 23-3-1841, overl. Hoogkerk 7-1-1891 
14. Jakob Korringa, geb. Zuidhorn 17-3-1842, veehouder, overl. Esserveld 

(gem. Groningen) 30-5-1913 
tr. Groningen 5-5-1867 

15. Kornelia Kema, geb. Groningen 7-2-1846, overl. Groningen 
21-10-1928 

16. Teunis Everts (Kema), ged. Roderwolde 14-1-1759, landbouwer, overl. 
Garnwerd 20-9-1808; tr. Roderwolde 18-9-1 791 

17. Grietje Roelfs Kema, ged. Roderwolde 17-1-1773, overl. Groningen 
24-6-1826 

18. Heere Pieters Beukema, geb. Sebaldeburen 10-6-1775, landbouwer, 
overl. Groningen 11-8-1852; 
tr. Hoogkerk 7-5-1807 

19. Anje Klaassen Zuidhoff, ged. Hoogkerk 13-7-1783, overl. Oostwold 
23-2-1822 

20. Jacob Heerema, geb. Sauwerd 2-11-1788, overl. Winsum 18-5-1834 
tr. Sauwerd 6-11-1811 

21. Grietje Pieters Westerhoff, ged. Noordwolde 19-2-1790, overl. Winsum 
2-5-1852 

22. N.N. 
23. Margien Hendriks, geb. Leens 25-11-1803, overl. Le.ens 22-6-1889 
24. Lukas Piers Berghuis, geb. Niebert 7-6-1810, landbouwer, 

tr. Leek 12-11-1837 
25. Grietje Jans Heuker, geb. Tolbert (gem. Marum) 8-11-1812, overl. 

Tolbert 18-12-1843 
26. Frerik Hendriks Steendam, geb. 28-10-1797, bakker, overl. Niezijl 

4-10-1846; tr. Zuidhorn 2-12-1840 
2 7. Trijntje Jans Westra, overl. Niezijl 24-12-1846 
28. Harm Jakobs Korringa, geb. Oldehove dec.1795, commissionair, overl. 

Zuidhorn 16-6-1857, tr. Zuidhorn 22-1-1824 
29. Wiske Tiedjens Veenhuizen, geb. Zuidhorn 1804, overl. Zuidhorn 

10-6-1852 
30. = 8. 
31. = 9. 



Aanvullingen en verbeteringen 

J.W. Boekhoud, Berkenlaan 5, Groningen 

Kwartierstaat Toonder, nummer 29 e.v. (HuppelDePup 1/3, 
blz. 63) 

29. Hilje Harms (Vink), geb. Bedum 5-9-1760, ged. aldaar 30-8-1761, 
overl. Wierum 28-4-1835. 

58. Harm Jans, ged. Bedum 22-3-1722, overl. 1761 /1765 
tr. Bedum 16-10-1757 

59. Roelfke Clasen, geb. ca. 1738, begr. Bedum 16-8-1793. Zij tr. (2) otr. 
Bedum 17-1-1766 met Derk Jacobs Vink, ged. Westerwijtwerd 
25-9-1744, overl. Westerdijkshorn 8-4-1798, zoon van Jacob Derks 
Vink en Kunje Clasen. 
Zowel de kinderen uit haar eerste als haar tweede huwelijk nemen de 
naam Vink aan. 

118. Claas Alberts, van Noordwolde 
tr. Noordwolde 4-5-1732 

119. Aefke Harms, van Visquard in Oostfriesland 

A. Veldhuls, Veenwouden. 

Aanvullingen kwartierstaat Pietertje Kuiper (HuppelDePup jrg. 1 nr. 1, blz. 8 
e.v.) 
Van de kwartieren nrs. 16 en 17 (Jan Hendrik Schipper en Hermine Pieters) 
zijn intussen ruim 70 rechtstreekse voorouders gevonden. Dit dankzij 
aanvullingen en tips van en samenwerking met Henk Boon, Frits Ebbens, 
Henk Hartog, K. Reuvers en A. de Vries. 

Vragen en antwoorden 
door M.J. IJzennan 

Deze rubriek Is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied In de 
provincie Groningen en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor 
deze rubriek gelden enkele "spelregels": 
• formuleer uw vraag zo bondig mogelijk; 
• per Inzender wordt In deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u 

meer dan drie vragen Instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen; 
• als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de 

vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen 
ook andere lezers profiteren van de antwoorden; 

• wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft 
opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw 
vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen, Teksten graag In WP 5,x of ASCII en 



een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug; 
• de redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen In te korten of te herformuleren; 
• het Is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de 

lezers komen; 
U kunt uw vragen en antwoorden, rechtstreeks richten tot da redacteur van de vragenrubriek: 
M.J. IJzerman, Sietse Veldstraweg 27, 9833 TA Den Ham(Gn), fax 06903-1359. Graag altijd 
voldoende porto voor antwoord bijvoegen. 

Antwoorden. 

Vraag 1994/20 Hardholt 
G. Zuldema, Groningen. 
Mevr. G. Staal-Hebels, Groningen. 

Op deze vraag kwamen twee reacties: 
antwoord 1: 
Van G. Zuidema uit Groningen een (niet volledige) genealogie ontvangen van 
Garbrand Pieters van Lellens met als tweede generatie Olgert Garbrands 
gehuwd met Metje Jacobs van Zuidwolde. Aangezien deze in feite geen 
antwoord geeft op de vraag, wordt deze genealogie niet gepubliceerd. 
Belangstellenden kunnen hem opvragen bij de redacteur van deze rubriek. 
antwoord 2: 
van Mevr. G. Staal-Hebels, Groningen 
1 Harm Johannes Hardholt was getrouwd met Antje Olcherts i.p.v. 

Olebeits (correct, dit berust op een leesfout van uw redacteur). 
2 De geboorte van Antje Olcherts is niet in Zuidbroek aangetroffen, 

evenmin die van haar ouders. 
3 Is het overlijdensjaar 185 7 van Antje Olcherts correct ? Als Bastiaan in 

1852 overlijdt, staat er in de akte dat beide ouders zijn overleden. 
4 Volgens overlijdensakte Olchert Harmens Hardholt was hij in Oenkerk 

geboren. 
6 Het 4e kind heette Metje i.p.v. Meltje (ook dit kan een leesfout zijn). 

Vragen. 

Vraag 1995/1 Denekum/Hendriks 
G. Zomer, IJlst. 

Jan van Denekum, j.m. wonende in de Visserstraat te Groningen, tr. 
Groningen, 10-10-1691 Willemtje Hendriks, wed. van Jacob Lambert van 
Groningen. Zij van Slochteren. (1e huw. Groningen {A-kerk}. 22-2-1688). 
Gevraagd: voorouders van dit echtpaar. 

Vraag 1995/2 Harkes 
B.C. Kranenburg, Hengelo 101, 
Jan Harkes, 1660-1710 boer en/of bouwopzichter op Klein Koppen te 



Bierum. Overl. te Spijk 7 mei 1710 en beg r. aldaar. Met wie was hij 
getrouwd (waarschijnlijk tweemaal) en had hij ook kinderen ? 

Vraag 1995/3 Luitjes 
A. Veldhuls, Veenwouden. 

Harmen Luitjes tr. Meeden (h.c.) 2 mei 1663 met Anna Edsens, dochter van 
Edzo Clasen en Swaenke Deters. Ze krijgen 1 zoon (Luitje Harmens), 
waarover Wessel Alberts (na het overlijden van Harmen) voormond en 
Frederick Haijckes sibbe voogd is. Halve neef van Luitje is Jan Frericks. 
Gevraagd voorouders van Harmen Luitjens en Wessel Alberts. 

Vraag 1995/4 Spelde 
A. Veldhuls, Veenwouden. 

Anna Jans Spelde tr. Oude Pekela 3-1-1790 met Hendrik Sijtzes de Jonge. 
Van hem zijn de voorouders bekend, van haar is slechts een vermoeden, n.l. 
Jan Jans en Pieterje Hendriks Spelde (geh. O.Pek. 28-1-1759) of Jan 
Harmannus en Harmke Hendriks (geh. O.Pek. 14-12-1766). Wie heeft bewijs 
voor één van beide? 

Vraag 1995/5 Lijphar(dlt/Reichle/Keun/Borgesius 
A. Veldhuls, Veenwouden. 

Wie werkt er (ook) aan/ heeft gegevens over Lijphar(d)t, Reichle, Keun (Kuen) 
of Borgesius? Graag uitwisseling gegevens. 

Vraag 1995/6 Egberts/Hendriks/Deiter 
K.A. Caspers-Müller, Ede. 

Jurjen Egberts en Kunnechien Hendriks zijn echtelieden. In de klappers op de 
huwelijken en de huwelijkscontracten op het R.A. Groningen is dit huwelijk 
niet te vinden. Een zoon uit dit huwelijk, Jan Jurjens, geb. Oude Pekela 02-
02-1743 noemt zich Deiter. De ouders worden niet genoemd in het HC van 
deze Jan met Hilke Sickes te Veendam 09-09-1773. 
Gevraagd nadere gegevens Jurjen Egberts en Kunnechien Hendriks. 

Vraag 1995/7 Gruoninga 
K.A. Caspers-Müller, Detmaarlaan 12, 6711 MP Ede, 08380-19489. 

Ik wil graag de tot nu toe verschenen exemplaren van Gruoninga doorspitten, 
maar dan thuis m.b.v. de computer. Wie is bereid de gevraagde nrs. of 
gedeelten daarvan gedurende korte tijd, bijv. een maand, aan mij uit te lenen 
? Weet iemand een instantie waar ze te leen zijn ? 
(suggestie van de redactie: Ze zijn ongetwijfeld op de universiteitsbibliotheek 
te Groningen. Wellicht dat de O.B. te Ede ze bij de U.B. Groningen kan lenen). 






